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LOPPURAPORTTI 
 

1 Toteuttajan nimi 
 

Paalijärven Kyläyhdistys ry 

 

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Paalijärven luonto- ja patikointireitit hankenro 10736 

3 Yhteenveto hankkeesta 
Hankkeessa toteutettiin 22 km pitkä patikointireitti Alajärven Paalijärvelle.  

4 Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

Kylää ympäröivän luonnon virkistyskäytön kehittäminen, jotta kyläläisten ja myös muiden on turvallista 

liikkua ja nauttia puhtaasta luonnosta. Alueen luontoarvojen esiin tuominen ja luonnon arvostuksen 

lisääminen.  Luonto-osaamisen ja paikallistuntemuksen parantaminen kaikenikäisille henkilöille. 

4.2 Toteutus 

4.2.a toimenpiteet 

Kartalle tehdyn reittisuunnitelman pohjalta haettiin maanomistajatiedot maanmittauslaitokselta. 

Maanomistajilta pyydettiin kirjalliset suostumukset. Suostumusten jälkeen reitin maastotyöt voitiin 

aloittaa.  

Koko 22 km:n matka käytiin läpi ja muokattiin kulukelpoiseksi. Risukkoa raivaamalla, kantoja sahaamalla, 

maa-aineksia siirtelemällä tai kiviä kääntelemällä saatiin muodostettua kulkukelpoinen polku. Paikoittain oli 

valmista polkua ja paikoittain täysin umpimetsää.  

Reittimerkinnät tehtiin oranssiksi maalatuilla merkkipaaluilla, joissa lisäksi 

kiertää heijastinnauha ympärillä. Paikoittain merkintä toteutettiin oranssia 

merkkimaalia käyttäen puiden runkoihin (esim kallioiset paikat).   
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Keskeisiin paikkoihin tai risteysalueisiin laitettiin viitat, joissa paikan nimi, lähimmät etapit molempiin 

suuntiin reittiä sekä karttataulu. 

  

Tanssilavan lähtöpaikalle rakennettiin lähtöportti, jossa vähän suurempikokoinen karttataulu. 

 

Kivenpesäkallion laavulle laitettiin lisää istumapaikkoja tulentekopaikan ympärille.  

Paikallishistoriasta kertovia infotauluja on asennettuna maastoon mm. Ryssänmäelle ja Myllypurolle. 

Moottoriajoneuvolla ajo kielletty –kylttejä on kiinnitetty ongelmapaikkoihin teiden risteyskohtien 

läheisyyteen. 
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Pirkkalannevalle, Röklänevan suoalueelle, Pietarsaarennevalle ja Perkkiönkallion viereiselle suolle 

asennettiin pitkospuita yhteensä noin 1,5 km matkalle. Lisäksi ojien ylityksiä noin 20 kohtaan. 
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Näkötornille rakennettiin uusi laavu ja tulentekopaikka. Myllypuron sillan viereen tehtiin myös uusi 

tulentekopaikka. 
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Reitistä painatettiin esite, joka on jaettu kylän jokaiseen talouteen keväällä 2018.
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Reitillä vietettiin avajaiset helatorstaina 10.5.2018 ja tapahtumassa oli yli 200 osallistujaa. 

4.2.b aikataulu 

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa, koska toimenpiteitä päästiin suorittamaan kunnolla vasta kesäkaudella 2016 

ja kävi ilmeiseksi että hankkeen laajuus sekä resurssien rajallisuus vaatii jatkoaikaa. Toimenpiteet saatiin 

valtaosin suoritettua ennen jatketun hankeajan päättymistä. Joitain pienimuotoisia parannuksia tehdään 

vielä hankeajan päättymisen jälkeenkin. 

4.2.c resurssit 

Hanke toteutettiin talkootyövoimalla. Talkooväkeä oli enimmäkseen Paalijärven kylältä, mutta myös 

naapurikyliltä, Alajärveltä ja myös Seinäjoelta.  

4.2.d toteutuksen organisaatio 

Toteutuksen koordinoimiseksi hankkeessa oli epävirallinen ohjausryhmä, jonka kokoontumisissa tehtiin 

päätöksiä hankintoihin ja aikatauluihin liittyvissä asioissa. Paalijärven Kyläyhdistys ja Paalijärven 

Maamiesseura olivat yhteistyössä toteuttamassa hanketta. Talkoiden vetovastuuta vaihdeltiin ja osa 

asioista toteutettiin pienempiin ryhmiin jakautumalla. Talkoissa oli osallistujia parhaimmillaan noin 20 

henkilöä kerralla. 

4.2.e kustannukset ja rahoitus 

Kaikki tarvittava saatiin hankittua ja kokonaiskustannukset eivät ylittäneet alkuperäistä kustannusarviota. 

Väliaikaista rahoitusta saatiin hoidettua aluksi kyläyhdistyksen omien kassavarojen avulla, mutta 

loppuvaiheessa hanketta jouduttiin hyödyntämään Alajärven kaupungin tarjoamaa rahoitusta.  

4.2.f raportointi ja seuranta 

Kustannuksia on seurattu kulueräkohtaisesti alkuperäiseen kustannusarvioon tukeutuen. Hankkeen 

toteutumista on raportoitu hankkeen tiedottamista varten perustetussa facebook-ryhmässä ”paalijärven 

luonto- ja patikointireitit”. Lisäksi hankkeen kuulumisia on julkaistu noin kerran vuodessa paikallislehdissä. 

4.2.g toteutusoletukset ja riskit 

Hanketta toteutettiin suhteellisen pienen aktiiviryhmän voimin, ja resurssien rajallisuus oli merkittävin 

riskitekijä hankkeen aikana. Vetovastuiden jakamisella saatiin tasattua yksittäisten henkilöiden työtaakkaa. 

4.3 Yhteistyökumppanit 

Hankkeessa oli mukana Paalijärven Kyläyhdistys ja Paalijärven maamiesseura.   

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

Patikointireitti on löytänyt paikkansa lähialueen luontoliikkujien keskuudessa, ja reittiä käytetään 

aktiivisesti. Kyläläiset hyödyntävät sitä arkiliikunnassaan ja erilaisia harrastajaryhmiä ja työporukoita käy 

kiertämässä reitillä. Laavulla on pidetty retkipyhäkoulua. Reitin lähtöpaikan läheisyydessä on geokätkö, joka 

tuo näkyvyyttä myös geokätköilijöiden keskuudessa.  

Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä 348 jäsentä, ja ryhmä kasvaa koko ajan. Sosiaalisen median kautta 

reitti on saanut runsaasti näkyvyyttä ja tullut yleiseen tietoon.  

Reitin kuvaus löytyy www-osoitteesta: intolinkki.net/paalijarven-patikointi/ 
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Reitti on saanut näkyvyyttä myös retkipaikka.fi –sivustolla, jonne Terho Hintsa kirjoitti jutun 

avajaistapahtumassa vieraillessaan. 

 
Runsaan positiivisen palautteen ja reitin saaman yleisen kiinnostuksen kannustamana voidaan todeta, että 

hanke on saavuttanut tavoitteensa.  

4.5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Reitin ylläpito vaatii jatkuvaa valvontaa ja säännöllistä huoltoa, jotka onkin sovittu tehtäväksi yhteistyössä 

Paalijärven kyläyhdistyksen ja Paalijärven maamiesseuran toimesta.  Tällä hetkellä ei ole tunnistettu 

varsinaisia jatkotoimenpidetarpeita. 

4.6 Aineiston säilytys 

Hankkeeseen liittyvät tositeaineistot ja muut dokumentit säilytetään Paalijärven kyläyhdistyksen 

kirjanpitoaineiston yhteydessä.  

Allekirjoittajat ja päiväys 

 

Paalijärvellä 18.6.2018 

Mari Luoma 

Mari Luoma  

Hankkeen yhteyshenkilö/Alajärven Paalijärven kyläyhdistys 

 

 

 


